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Notas do Autor
Olá! Eu sou o Encho, e eu amo contar histórias. Desde que joguei RPG pela primeira vez me
apaixonei com o jogo. Para quem não sabe o que é um RPG, a sigla são as iniciais de Role
Playing Game, um jogo de se interpretar papéis. Mas depois de jogar muito, por anos a fio,
começa a me sentir deslocado dentro dos sistemas clássicos.
Sempre gostei de ser o Mestre de jogo, que na verdade era justamente quem passava muito
tempo em casa escrevendo enredos e criando aventuras, e que durante a partida cativava os
demais jogadores com histórias incríveis. Os demais podiam inventar o passado de seus
personagens e então reagiam ao que o Mestre propunha... a história dos personagens era
razoavelmente construída durante a partida a partir das situações propostas. Era uma distância
clara a diferença entre os dois tipos de jogadores: um se prepara previamente e cria, outro
improvisa na hora e reage com pouco espaço para efetivamente contar uma história. Não é que
haviam mentido para mim, mas o termo RPG sempre foi bastante literal: quem joga interpreta
papéis, em um enredo construído pelo Mestre. Não há dúvidas: o Mestre não é quem joga... ele
é o árbitro. Na verdade na maioria dos sistemas ele inclusive estava acima das regras,
podendo alterá-las a qualquer momento. Entenda bem: isso não é uma falha. Eu sou um
contador de histórias tentando participar de um jogo, e por isso não me sentia à vontade tanto
como Mestre ou jogador.
Por um tempo fugi de jogos mais antigos, como Dungeons & Dragons e Vampire, abraçando os
jogos independentes narrativistas de onde extraí grande parte da minha inspiração para criar
novos jogos. Meus últimos jogos fugiram muito dos conceitos de um RPG tradicional, mas com
este jogo pretendo fazer algumas experiências pervertendo idéias clássicas.
Em “Um é o Bastante” eu tentei misturar os papéis do Mestre e jogador. Todos são mestres,
todos são jogadores, mas eles assumem os papéis clássicos por diversos momentos. Para
jogadores novatos acredito que essa será uma experiência tranquila capaz de abrir portas, uma
simples introdução ao universo do nosso amado jogo de se interpretar papéis. Para os
veteranos, uma visão diferente sobre o modelo clássico: o vilão possui um propósito muito bem
definido e seu controlador cria a situação, o enredo a ser desvendado, e o herói será
surpreendido por uma situação e seu controlador terá que improvisar seu caminho até a vitória.
Claro, com um toque muito mais narrativo e menos mecânico ou matemático.
Espero que goste!
Encho Chagas

Termos Importantes
Antes de qualquer coisa é MUITO importante que cada jogador entenda a definição de cada
um dos termos a seguir. Alguns podem parecer confusos a princípio mas todos serão melhor
esclarecidos mais à frente. Use esta página como referência rápida durante a partida. Leia
cada um em voz alta para todos assim que estiverem sentados e prontos para começar:
Herói: O personagem protagonista da história a ser
contada pelos jogadores.

Rolagem bem sucedida: Mesmo número ou mais
sucessos que falhas em uma rolagem.

Monstro: A criatura gigante antagonista que vai gerar
os perigos a serem enfrentados pelo herói.

Falha Crítica: Toda vez que um dado rolado resulta
em 1 é uma falha crítica. O monstro acumula
aquele dado e o jogador não o recupera. Esse
dado não conta para o resultado da rolagem.

Características: Tanto o herói quanto o monstro são
definidos por suas características, que podem
ser itens, personagens, lugares, poderes, etc.
Nível de Característica: Cada característica é
representada pelo valor de um dado. O jogador
sempre adiciona o dado do herói em suas
rolagens e/ou remove um dado relativo à
característica do monstro quando enfrentando-o.

Sucesso Crítico: Sempre que o máximo de algum
dado é rolado, ele conta como 1 sucesso e o
jogador pode escolher rolá-lo novamente ou
acumulá-lo de volta à sua pilha.
Somar Sucessos: Cada sucesso soma +1 no valor do
dado que representa uma característica do herói.

d4, d6, d8, d10, d12, d20: São os nomes de cada um
dos seis dados utilizados para se jogar o jogo,
indicando o valor máximo de cada.

Aumentar um Dado: Trocar um dado por um de
máximo um nível maior, por exemplo: de d4 para
d6, de d6 para d8, d8 para d10, etc.

Iniciativa: Define a ordem em que cada jogador deve
jogar em uma rodada.

Diminuir um Dado: Trocar um dado por um de
máximo um nível menor, por exemplo: de d20
para d12, de d12 para d10, d10 para d8, etc.

Acumular Dados: Cada jogador e o monstro possuem
uma pilha de dados dos quais podem gastar
quantos quiser para executar uma rolagem.
Nível de Desafio: O valor da característica do
monstro precisa ser igualado em um dado
durante uma uma rolagem para obter sucesso.
Dados com Sucesso: Dados com sucesso não são
devolvidos ao jogador, mas são somados à
característica usada.
Dados com Falha: O jogador recebe de volta todos
os dados falhados, mas diminuídos (mínimo d4).
Rolagem mal sucedida: Mais falhas que sucessos em
uma rolagem. O próximo jogador narra uma cena
do monstro.

Dividir um Dado: Troque um dado por dois de um
nível menor, por exemplo: 1d10 se torna 2d8,
1d12 se torna 2d10, etc.
Mesclar Dados: Troque dois dados iguais por um de
um nível maior, por exemplo: 2d6 por 1d8, 2d10
por 1d12. O monstro sempre mescla todos os
seus dados acumulados, se possível.
Dados Negros: Esses dados são obrigados a serem
jogados quando jogando com o monstro.
Corrupção: Um jogador que evolui alguma
característica do monstro ao máximo apenas
pode jogar como monstro até o fim do jogo.
Ponto Fraco: Novo dado começando em d4 para uma
característica do herói que atinge o máximo.

Regras Básicas

Começando a Lenda
Uma lenda, em teoria, é uma história fantástica contada através dos tempos de pessoa para
pessoa. Em geral elas vivem em nosso imaginário, crescendo e ganhando corpo a cada nova
versão e interpretação, uma somatória da intenção e da identificação com os personagens de
todos aqueles que participaram desse caminho.
Para nosso caso não será necessário anos para que essa história tome forma. Não será um
momento corriqueiro reinterpretado para encantar jovens ouvidos. Não. Nossa história virá da
soma de nosso imaginário fantástico, nascida para se tornar um épico de bravura e
determinação.
Nossa lenda possui um personagem principal, nosso herói, que nunca se sentiu satisfeito em
sua vida rotineira, comum. Em sua busca por glória ele parte em uma jornada incrível, tentando
provar sua força destruindo uma grande força de destruição que ninguém jamais pôde vencer.
Mas por que então esse personagem comum será capaz de conseguir o impossível? Cabe aos
jogadores descobrir.
O monstro não é apenas uma força destrutiva qualquer. Ele é a exata antítese do herói.
Enquanto um é apenas um qualquer desconhecido, despreparado e desmotivado, outro é o
indivíduo mais procurado do mundo, poderoso e temido, uma força incontrolável. Por falta de
opções ou por uma motivação muito forte, nosso herói vai partir atrás de sua glória, a retornar
unicamente com sua vitória ou morrer tentando.
Em teoria o jogo pode ter qualquer número de jogadores, mas sugere-se uma mesa de quatro
a 6 pessoas para que a história mantenha uma linha de raciocínio mais fechada. Quanto mais
pessoas, mais pontos de vistas são colocados sobre a construção da narrativa, o que pode
acabar levando os personagens a pontos muito inesperados ou desalinhados. Claro, cada
experiência pode mudar de grupo a grupo, e os jogadores podem optar por combinar temas e
ações para encerrar a história em um ponto comum.
Ainda antes de começar a falar sobre regras é importante enfatizar a proposta do jogo. Um é o
Bastante não foi criado para ser exatamente um jogo equilibrado, um jogo competitivo ou mais
um jogo narrativo. Ele é, como todos os jogos do Versus, um experimento. A idéia é tentar
provocar uma experiência de se contar histórias em um contexto comum e bastante simples. A
mecânica é orientada de forma a surpreender os jogadores, tornando cada partida única, e não
exatamente para oferecer um desafio senão um desafio criativo. Quando você tem sucesso em
uma rolagem, você narra o que acontece. Quando falha, você narra o que acontece. Então
entenda que não há de forma alguma uma competição senão a evidenciada pelos dois

personagens principais dentro da ficção: o herói e o monstro.
Claro, ao contrário de outras experiências narrativas como o jogo Pulse, Um é o Bastante pode
ter finais que, para alguns jogadores, funcionam como uma vitória ou derrota. Provavelmente
um jogador que durante toda a partida se identificou com um dos dois lados da luta pode
acabar vindo a torcer por ele no final, mas é possível que os jogadores decidam incrementar e
terminar a história de uma forma não usual seja coerente com a narrativa criada. Assim como
toda lenda, a mensagem a ser contada pode não ser exatamente a do triunfo do bem contra o
mal.
Para este jogo você irá precisar imprimir as fichas dos personagens (no capítulo de Anexos) e
dados de RPG. Muitos. Os dados são usados para determinar a força de cada característica e
também rolados para determinar os resultados de cada evento na história. Como além dos
dados que ficam sobre as fichas cada jogador e ainda o monstro precisam acumular dados ao
longo do jogo, é interessante que tenham muitos de cada tipo para que não haja confusão. É
mais fácil apenas olhar para o jogador e ver quantos dados ele está segurando nas mãos ao
invés de anotar em um pedaço de papel. Claro, se não for possível, os jogadores podem
apenas tomar nota e partilhar os dados. Isso não inviabiliza o jogo.
A partida é como uma conversa, aonde cada um tem a sua vez de contar a história. Ele pode
explorar os pontos que achar mais interessante, levando o herói ou o monstro para diversos
caminhos diferentes.
Diferente de outros jogos de RPG, como já deve ter percebido, este jogo possui algumas

diferenças básicas em relação a alguns clássicos. Para começar é um jogo aonde não há um
mestre de jogo. Jogadores podem criar livremente durante todo jogo, mas cada um possui
poder sobre elementos de história específicos. Quem realiza o papel de árbitro e pode resolver
quaisquer confusões ou conflitos é sempre o jogador que está jogando naquele turno. Ele
decide se vai com uma sugestão ou outra ou determina se fará uma rolagem sobre qual
característica. Como já foi sugerido, a maior diferença, claro, é o fato de que todos os
jogadores contam a história sobre um único personagem enfrentando um único monstro, como
as grandes lendas e mitos sobre heróis errantes que ouvimos em nossa história. Por vários
momentos os interesses de um dos jogadores podem conflitar entre si, mas isso é comum. A
história será uma resultante da intenção de todos os jogadores e sua capacidade de criar
elementos interessantes. Se você não concordar com as opiniões de determinado jogador a
melhor solução é... não jogue mais com ele.
O jogo pode, claro, apresentar mais personagens ao longo do enredo, estes chamados
personagens secundários ou coadjuvantes. Um jogador jamais deve interpretar dois
personagens em cena, portando quando o herói precisar conversar com outros indivíduos peça
para que outro o jogador o represente. É interessante definir jogadores para sempre interpretar
determinados papéis, para manter uma mesma linha de personalidade, mas caso não seja
possível repasse para outro fazer o trabalho. Mas lembre-se sempre que esses personagens
não são importantes para a história. Você pode se apegar a eles, claro, mas use-os apenas
para melhor elaborar a história do herói.

Iniciativa
E quem começa jogando e como é definida a ordem dos jogadores? Em Um é o Bastante é
valorizada a capacidade criativa e o imaginário da mente jovial, portanto o jogador mais novo é
sempre o primeiro a jogar. Caso algum jogador se sinta desconfortável a revelar sua idade, os
próprios jogadores podem definir outro critério, como rolar no dado a ver quem tira o melhor
resultado.
A partir daí o jogador com a iniciativa é o atual responsável em contar a história. Ele sempre irá
situar o cenário, descrever o que os jogadores poderiam ver se estivessem lá ou então pode
personificar o herói e contar tudo baseado em suas impressões e ponto de vista. Ao encontrar
com outro personagem, ele deve apontar para um jogador pedindo para que esse o assuma e
passe a interpretá-lo.
No momento em que o jogador com a iniciativa achar prudente ou for relevante para a história,
ele deve anunciar que fará uma rolagem. Ele deve escolher a característica mais propícia para

a situação e então reunir os dados que deverá rolar. Após o resultado, ele deve concluir aquela
etapa da história, considerando o resultado, e então finalizar sua rodada.
O próximo jogador a contar sua parte da história será escolhido pelo jogador com a iniciativa.
Um jogador que acaba de finalizar sua rodada apenas pode escolher outro jogador que ainda
não tenha jogado durante essa rodada. Caso seja o último jogador, uma nova rodada começa e
ele pode escolher qualquer um para começar narrando, mas não deve indicar a si próprio.
Caso a partida esteja acontecendo com muitos jogadores, mais do que o limite de
características, então jogadores que já narraram não podem ser escolhidos até que todos
tenham feito ao menos uma cena.
Durante uma rodada cada característica só pode ser narrada por um jogador apenas, ou seja,
se todas as demais já foram escolhidas durante uma mesma rodada o jogador apenas terá
uma opção para seguir sua história. Isso vale tanto para o herói quanto para o monstro, ou
seja, se dois jogadores jogarem com o monstro durante um mesmo turno eles não podem
narrar sobre a mesma característica. Importante dizer que, mesmo cada característica do herói
estando atrelada a uma do monstro, elas são elementos diferentes entre si. Um jogador que
tenha narrado uma característica do herói não impede que sua antítese seja narrada por um
jogador em controle do monstro.
Apenas para deixar claro, um jogador não pode optar por jogar com o monstro ou usar sua vez
para narrar um capítulo dele. O monstro pode fazer participações, claro, durante uma cena do
herói mas sob a interpretação de outro jogador em uma cena. Existem eventos específicos
durante o jogo que forçam um jogador a narrar uma cena do monstro.

Rolando Dados
A cada rodada os jogadores irão avançar a história e concluir sua cena baseados em uma das
características do personagem em questão. Apenas uma rolagem pode ser feita durante cada
cena, ou seja, o jogador precisa montar sua narração com o objetivo de avançá-la a um ponto
específico aonde irá iniciar sua rolagem. Durante o desenvolvimento de uma cena é natural
que as coisas saiam do planejado e os jogadores entrem em conflito prematuramente, o que
pode fazer com que o narrador acabe realizando uma rolagem sobre uma característica que ele
não previa. Não seja controlador, deixe que a história te leve a caminhos inesperados e compre
as idéias de seus amigos.
Outros jogadores podem interferir sempre sugerindo idéias contra ou a favor do herói, e eles
são recompensados com dados para influir na rolagem, atuando como a audiência. A audiência

também pode fazer diferença. Esta é a única mecânica que foge ao controle do narrador
durante sua rodada, e a única arma dos jogadores contra ele caso discordarem. Cada jogador
pode adicionar 1d4 na rolagem desde que tenha criado alguma coisa interessante na cena, e
apenas o dono deste d4 pode permitir que ele seja mesclado ou outro efeito que manipule os
dados. Claro, ninguém pode deixar para decidir se vai criar ou não um novo elemento apenas
na fase de conclusão. Eles devem criar durante a cena, para que o narrador possa incluir as
idéias no contexto, e então eles ganham o dado a ser adicionado no final da cena.
A qualquer momento o narrador pode decidir que um conflito está evidenciado e então dar
início à sua conclusão evocando a rolagem de dados. Ele deve então decidir qual característica
é mais apropriada e reunir seus dados.
Toda rolagem de dado no jogo acontece da mesma forma, independente se o jogador está
narrando a história do herói ou monstro. Primeiramente ele escolhe a característica a ser
rolada, que é representada por um dado a ser adicionado na rolagem. Então ele avalia a
dificuldade do teste, que é definida pelo valor assinalado pelo dado da característica oposta, e
decide se vai ou não utilizar dados de sua reserva acumulada. O jogador pode mesclar ou
dividir quantos dados quiser/puder, até estar certo de quantos dados irá dedicar à rolagem.
Finalmente, a audiência decide se adiciona ou não seus dados para interferir. Por isso é
importante que o narrador considere as intenções dos demais para evitar ter alguma surpresa
neste momento. Muitos d4 podem mudar drasticamente a conclusão da cena. Vamos utilizar
um exemplo para descrever como todo esse processo acontece:
O herói finalmente encontrou a entrada da caverna aonde a criatura se esconde. Sua vontade
é de entrar, mas ele não sabe se é prudente. O narrador então resolve evocar uma rolagem
para decidir como será resolvida esta questão. Uma de suas características é a amargura da
perda de seus pais em um ataque do monstro, principal motivação para que ele siga sua
jornada, característica essa que está representada no momento atual por um d8. A
característica oposta do monstro é sua indiferença quanto à vida humana, um ar de
superioridade que lhe dá confiança e o deixa invulnerável a qualquer intimidação do herói.
Atualmente ela está representada por um d12, que agora está marcando força 5. Cinco então
será o nível de desafio desta rolagem. O jogador ainda possui mais 1d10 e 2d6 acumulados
em sua reserva, então ele decide mesclar seus d6 e torná-lo um d8 para acrescentar à
rolagem. Ele agora possui 2d8, que ele até poderia mesclar, porém teme que os demais
jogadores insiram muitos dados e atrapalhem seu número de sucessos. Para a sorte dele,
apenas um decide colocar seu d4. A rolagem final então é de 2d8 + 1d4.
Na verdade é bem simples esse funcionamento, que pode ficar bem ágil após alguma prática.

Audiência
Na verdade a audiência é representada por qualquer pessoa que esteja acompanhando a
história, não apenas os jogadores responsáveis por características dos personagens. Se por
uma única rodada alguém de fora havia parado para acompanhar o que vocês estavam
fazendo e essa pessoa tenha uma idéia, ela também pode acrescentar 1d4. Por uma única
rodada ela se torna jogadora do jogo.
É possível que jogadores, desde o começo do jogo, apenas atuarem como audiência. Isso é
muito interessante para jogadores iniciantes que ainda estejam indecisos se querem jogar ou
não. Jogadores em audiência podem tranquilamente migrar para dentro do jogo, se tornando
jogadores ativos, ou saírem da partida sem causar quaisquer constrangimentos.

Resultado, falha e sucesso
Após rolar os dados é hora de contar os sucessos. Cada dado que resultar um número igual ou
maior ao nível de desafio da rolagem é considerado um sucesso e os demais falhas. Uma
rolagem é considerada bem sucedida quando o número de sucessos é maior ou igual ao
número de falhas.

Todo dado que resulta em falha deve ser recuperado e acumulado pelo jogador, porém seu
valor é diminuído. Por exemplo: um d10 que tenha resultado em falha será acumulado em sua
reserva como um d8, mas um d4 sempre retornará como um d4.
Existem condições especiais que podem alterar este resultado. A primeira coisa a ser
considerada são os valores críticos. O valor máximo e o valor mínimo de um dado sempre
possuem efeitos diferenciados que independem do nível de desafio da rolagem.
O máximo de um dado é chamado de sucesso crítico. Mesmo se o número máximo for menor
que o nível de desafio, ele é considerado um sucesso. Além disso ele é duplicado. O jogador
pode escolher rolar imediatamente outro dado daquele mesmo valor ou acumulá-lo em sua
reserva para outra rolagem futura. Obviamente, dados já rolados não podem ser mesclados,
divididos ou alterados de qualquer forma.
O mínimo de um dado é chamado de falha crítica. Ele não age como uma falha comum, na
verdade ele sequer conta como uma falha para a rolagem. Aquele dado é removido do
resultado e acumulado à reserva do monstro. Quaisquer rolagens feitas quando um jogador
está narrando uma cena do monstro devem incluir todos os dados acumulados. Se todos os
dados da rolagem resultarem em 1, o resultado sem dados também é considerado uma falha.
Caso a rolagem seja bem sucedida, o jogador narra a conclusão daquela cena considerando
que o personagem tenha sido vitorioso em seu conflito ou ação. Todos os sucessos
conquistados na rolagem são somados à força daquela característica, aumentando seu dado
caso supere seu valor máximo.
Caso a rolagem seja mal sucedida, o jogador narra a conclusão considerando uma falha do
personagem. Mesmo narrando uma cena de herói ou monstro, na próxima cena o jogador irá
narrar um turno do monstro. Sim, quando o monstro falha, o próximo jogador continua jogando
com o monstro. Turnos do monstro são bastante diferentes, já que apenas envolveriam o herói
caso eles já estivessem em uma cena previamente. O monstro inicialmente não liga para ele,
assim como não liga para nenhum outro ser humano em especial.
Entenda que nada impede um jogador de tentar repetir a mesma ação executada por outro
jogador, porém ele irá apostar em outra característica a ser definitiva na resolução. Isso pode
simbolizar as diferentes formas de um personagem para lidar com um mesmo problema.

Criando a Lenda

Criando o Herói
A princípio os jogadores precisam conversar sobre os dois personagens: o herói e o monstro.
Um herói inicialmente pode ser qualquer tipo de personagem. O fracote da vila, um caçador
comum ou até o maior soldado de um reino. Mas qualquer outro fracote, caçador ou soldado,
mesmo o mais poderoso entre os homens, não é suficiente para vencer este monstro.
Não se atenha a estereótipos de outras histórias ou até mesmo a épocas definidas. O
personagem principal pode ser qualquer coisa, desde que seja um resultado comum das
intenções dos jogadores (ou pelo menos desde que todos concordem). No início não há
necessidade também de que o herói tenha condições reais de enfrentar o monstro, isso pode
ser desenvolvido durante a história.
As características dos dois estão diretamente entrelaçadas, o que torna a relação dos dois algo
único. Uma característica é um elemento importante em relação àquele personagem em e o
enredo, algo que ele depende, confia e/ou utiliza durante a história. Para um herói uma
característica pode ser sua fé divina, sua determinação, suas habilidades de sobrevivência na
selva, uma arma especial, um companheiro inseparável... Para o monstro poderia ser sua
infâmia assustadora, sua perspicácia e inteligência, suas habilidades de se esconder ou
distância no mundo, garras afiadas, baforada de fogo ou até uma ninhada de monstros de
menor poder.

Primeiramente vamos focar em criar nosso herói, um ser humano comum que ainda não está
pronto para enfrentar sua jornada. Posteriormente vamos criar o monstro. Um herói pode ter
até no máximo 6 características, cada uma ligada a uma das 6 características do monstro. Elas
não precisão ser inversa ou diretamente relacionadas, mas o avanço de cada elemento na
história do herói vai ser definitivo para vencer a característica a que está conectada. Seguem
alguns exemplos:
Espada lendária de Evaril
O fracote da vila
Cavalo fiel
Fé nos deuses antigos

Pele de pedra
Inteligência inigualável
Escondido em terras distantes
Baforada de fogo

A espada lendária pode ser a única capaz de cortar a pele de pedra do monstro, mesmo o
herói não sendo capaz de manuseá-la propriamente.
A vida inteira foi conhecido como o fracote da vila, porém isso fez com que ele desenvolvesse
uma perspicácia suficiente para desafiar a inteligência do monstro.
Apenas sua fiel montaria será capaz de atravessar o mundo atrás do monstro terrível.
Sua fé em deuses não mais lembrados pode lhe levar a um antigo templo onde estão os
segredos sobre a temida baforada de fogo do monstro.
Inicialmente cada jogador deve criar uma característica para o herói, mesmo sem antes definir
seu nome, sexo ou qualquer história pregressa. Caso haja mais de seis jogadores, pode ser
bacana deixar para que os demais jogadores criem posteriormente as características do
monstro e se tornem então responsáveis por elas.
Após a etapa de criação, os jogadores podem decidir se querem continuar responsáveis por
cada característica ao longo do jogo ou se irão trocar essa responsabilidade entre si. Ser
responsável por uma dela significa que toda vez que alguém tiver alguma dúvida relacionada
àquele elemento de história é aquele jogador que irá responder, mesmo que não seja seu
turno. Ele vai definir coisas básicas ou responder alguma dúvida relacionada ao passado dos
personagens, criando novos recursos mas sempre sem mover a história adiante. Cuidado ao
tentar aproveitar esses momentos para criar grandes revelações que podem alterar a história
do personagem, isto deve ser evitado.
Finalmente os jogadores concluem a criação determinando quem é realmente nosso herói. No

ponto inicial da história sua relação com cada característica pode ser completamente nula.
Uma arma lendária, por exemplo, pode ser uma informação que o herói sequer conhece nesse
ponto da história, mas cada rolagem dessa característica o aproxima de seu encontro com ela.
Cada jogador responsável por elas deve definir o ponto em que o herói está em relação a cada
elemento narrativo e o que isso significa em sua personalidade, confiança ou motivação. Os
jogadores podem definir o sexo do herói, com quem e aonde ele vive, quem são as pessoas
que ele tem contato, etc. Lembre-se que tudo que não estiver anotado como característica será
deixado para trás quando o herói partir em sua jornada e não será mais relevante.
Todas as escolhas devem ser feitas colaborativamente, visando encontrar a história mais
interessante para aquele grupo de jogadores.

Criando o Monstro
Tendo o herói finalizado, provavelmente também temos agora aonde ele vive e a sociedade
comum a seu redor. Antes de pensar o tipo de criatura que seria mais legal, tente capturar
quais as forças e carências da sociedade e, principalmente, do pequeno grupo que tem
convívio junto com o herói. Com isso em mente, agora os jogadores podem discutir o que seria
mais terrível para essas pessoas, qual seria o mal mais avassalador dentro desta sociedade.

O monstro não precisa ser diretamente o agente da dificuldade da cidade. Claro, um gigante
soltando baforadas de fogo dentro da sua vila é um problema bem considerável, porém os
jogadores podem explorar mais o impacto dessa criatura sobre o mundo do herói. Um dragão
que dorme na montanha próxima pode fazer com que mais e mais aventureiros venham a essa
direção, o que tornou a vida na cidade um inferno. No dia em que ele finalmente acorda, tudo
se torna um verdadeiro caos, já que é nessa vila que grande parte dos aventureiros costumam
se encontrar antes de seguir em viagem. Finalmente comparem essa discussão ao que
poderiam ser as características do monstro, e como elas poderiam dificultar a vida do herói.
Novamente, escolham jogadores para serem responsáveis pelas características do monstro,
que vão resolver quaisquer dúvidas sobre as capacidades destes elementos ao longo da
partida. Estes jogadores podem já determinar o que é sabido ou o que é dito sobre o monstro,
baseado no estrago que ele já causou antes do início da partida... ou se o monstro sequer
apareceu ainda. Pode ser interessante começar a história sem atividade maligna, aventurando
o herói em seu mundo comum até seu nêmesis finalmente dar as caras.
Começado o jogo, ou assim que os jogadores já se sentirem à vontade de apresentar o
monstro e colocá-lo em cena pela primeira vez junto ao herói, este se prepara para abandonar
tudo o que conhecia. Ele se apega ao que vai carregar consigo e então parte nessa jornada,
não somente em busca da derrota do monstro mas tentando descobrir mais sobre si, se
revelando o herói que sempre almejou ser.

Jogando com o Monstro
Um herói é um humano como a gente, com medos, dúvidas, motivações, sentimentos. É fácil
compreender o que ele quer ou pelo menos imaginar suas intenções após propor uma cena.
Um monstro é bastante diferente. Ele não raciocina como homem, não tem as mesmas dúvidas
e motivações. Ele age e reage. Ataca quando lhe dá vontade, contra-ataca quando provocado.
Muitas vezes ele destrói sem sequer perceber, apenas por se locomover através de uma vila.
Monstros não se incomodam com um ou outro humano. Eles odeiam grandes aglomerações de
humanos. Alguns preferem fugir, se isolar, mas o mais comum é atacar e destruir até não restar
nada. Eles são solitários, provavelmente os únicos de sua espécie. Isso em si é uma boa
característica que explica muitas das razões de uma criatura como essa. Gigante, mas solitária.
A sensação de poder e instinto de sobrevivência o induz a se isolar ou a atacar quando algo se
coloca em seu caminho.

Durante o turno do herói, quando o monstro aparece, um dos jogadores deve interpretá-lo
como faria com outro personagem qualquer. Ele deve usar suas características e o
conhecimento acumulado até agora para definir sua linha de ação, além de seguir instruções
do narrador. Normalmente ele não deve dar muita atenção ao herói, assim como não dá
atenção a nenhum outro humano em especial. Caso o monstro esteja presente, é interessante
narrar durante a conclusão de cena a quantidade de destruição gerada.
Durante o turno do monstro o narrador deve considerar apenas seu ponto de vista, ignorando a
existência do herói. Apesar de utilizar as características dele para determinar seu nível de
desafio isso não significa que eles estarão se enfrentando. Explore bastante essa psicologia da
criatura, o que pode gerar monstros bastante incríveis e elaborados.

Evoluindo Características
Cada um dos elementos narrativos de um personagem terá sua força representada por um
dado. Toda vez que o jogador falar mais sobre a história usando aquela característica, ele pode
adicionar um dado daquele valor à sua rolagem. Um jogador pode envolver vários elementos
ao contar sua história, porém a rolagem precisa avançar apenas uma característica por
resultado. Considere isso ao narrar a conclusão de sua cena. Os demais jogadores podem
interferir fazendo sugestões a qualquer momento, mas a decisão é sempre do jogador narrador.
Inicialmente, para o herói, utilize d4 para marcar cada característica, e para o monstro utilize
d6. Os dados são colocados na área “Força”, localizada à frente de cada característica na ficha
de personagem. Também é importante deixá-lo posicionado marcando um valor, que
representará a evolução daquele elemento de história. Para o herói comece com os d4 na
posição de número 1e para o monstro role os d6 aleatoriamente para definir cada progresso
inicial. Ao criar a história do monstro, mais à frente, os jogadores podem até valorizar uma
característica em relação a outra baseado nesses valores.
O progresso de cada característica é marcado pelo número no dado, e toda vez que ele precisa
seguir além do máximo o jogador deve aumentar o dado. Por exemplo se um d4 precisa subir
além do valor 4, ele se torna um d6 em valor 1 e posteriormente se este chegar a 6, ao somar
mais números deverá continuar a partir de um d8. Esse processo segue até a característica
chegar ao máximo do d20, quando realiza uma descoberta de Ponto Fraco para o herói e uma
Corrupção para o monstro.
Sempre que um dado aumenta, o jogador deve considerar este fato em sua narração como um
avanço real na história. O herói pode descobrir algo novo sobre aquele elemento ou sobre o

monstro, ou então ele adquire mesmo novas
habilidades e poderes baseados na mesma linha
narrativa. No caso do monstro o mesmo acontece,
talvez até descobrindo mais sobre o herói para
deixá-lo já mais preparado para o confronto final.

A Relação Herói/Monstro
Este embate não é apenas sobre força e
habilidade, mas sim sobre destino. É a
convergência de inesperadas características que
tornam o herói capaz de resolver o problema, seja
matando a criatura, fazendo-a mudar de idéia ou
até... se tornando amigo dela.
Talvez sua complicada relação familiar possa fazêlo entender as razões do monstro em criar tanta
destruição, o que pode ser uma arma para
dissuadí-lo. E porque não sua fraqueza física pode
ser justamente o que o torna desinteressante para
o monstro, permitindo-o se aproximar o suficiente
para o golpe final. Claro, pode ser por algo simples
como aquela espada lendária incrível guardada por
seu pai, também a única capaz de matar a criatura.
Mas matar a criatura não é exatamente o objetivo
do jogo, ou sequer a missão do herói. Na maior
parte da jornada o herói estará sozinho, vagando e
explorando lugares desconhecidos, não
necessariamente tentando encontrar formas de
vencer seu objetivo final mas sim se descobrindo.
O que o monstro mais trará ao personagem, e aos
jogadores por consequência, é esse autoconhecimento. Utilizando os contrastes entre as
características de cada personagem, cada
questionamento pode trazer reflexões sobre o real
andamento da história.

Ambos podem chegar a se encontrar por diversas vezes ao longo desse caminho. Na verdade
o herói pode até mesmo vencer o monstro logo no início da história... mas é sobre isso que os
jogadores querem contar? Um combate pode na verdade ser o início de uma relação ainda
mais profunda. Dependendo da configuração de características os jogadores podem elaborar
essa relação, reavaliar as intenções do monstro, separar os dois para uma revanche no futuro
e, principalmente, questionar a todo momento o quanto ambos são diferentes e/ou parecidos.
Na maioria das vezes o herói jamais esteve à vontade em casa, então porque retornar agora?
Será que ele tem para onde voltar? E se ele o fizer, será que nada será diferente? Até onde
agora, com a vitória em mãos, ele não está irreversivelmente transformado... mais relacionável
ao monstro que aos seus antigos conterrâneos, quase uma relação simbiótica.
Não é sugerido que o herói se torne amigo do monstro, apesar de que poderia ser possível.
Mas é interessante desenvolver as características de ambos até um ponto em que todos sintam
que a história será satisfatoriamente concluída. Uma boa medida seria avaliar se o herói já tem
informações e força em características suficientes para derrubar o monstro, e se esse sucesso
realmente vai ser decisivo para o fim da história. Na maior parte das vezes isso só acontece
depois que o herói já possui pelo menos uma habilidade no máximo, um Ponto Fraco do
monstro revelado que pode ser a sua chave para a vitória. Com a decisão feita, é hora de
anunciar a investida final, um embate entre os dois que vai definir o resultado desta jornada.

Encontrando um Ponto Fraco
Toda vez que uma característica do herói atinge o máximo, ou seja, após aumentá-la até
chegar ao d20 e então somar mais de 20 sucessos, o jogador narrador naquela cena deve
anunciar a descoberta de um Ponto Fraco na característica do monstro. Isso seria uma
descoberta incrível, narrada durante a conclusão da cena.
Representando esta nova informação, um novo dado d4 é adicionado à mesma característica,
a ser evoluído como o antigo. Rolagens que utilizem este ponto fraco agora somam então os
dois dados. Caso este seja maximizado também ele gera um novo ponto fraco e um novo dado.
Com o herói munido de um ponto fraco do monstro pode ser interessante discutir entre todos
os jogadores se eles já podem começar a considerar terminar a história, utilizando essa
informação. A cada progresso desse novo dado, tente contar mais sobre o que o herói continua
descobrindo e como ele pode cada vez mais se aproveitar daquela descoberta para dissuadir o
monstro de continuar seu caminho de destruição.

A Corrupção
Conforme herói e monstro adquirem poder e, principalmente, desenvolvem um relacionamento
entre si, o monstro começa a gradualmente fazer com que o Herói comece a se afastar cada
vez mais de seu mundo comum. Quando uma característica do monstro atinge o máximo ela
não adiciona novos dados. Ao invés disso o jogador narrador daquela cena é corrompido pelo
restante do jogo.
Um jogador corrompido não pode mais interpretar ou narrar cenas do herói, apenas do
monstro. Isso representa o poder e corrupção do monstro atuando sobre o herói, destruindo
sua força de vontade, enquanto o monstro agora foca todas as suas atenções no herói.
Em jogos com mais de cinco jogadores, ao invés de um único jogador corrompido mantenha
uma contagem de corrupções. A cada cinco cenas, uma obrigatoriamente é chamada de “cena
de corrupção”, aonde o próximo jogador é obrigado a narrar uma cena do monstro. Conforme a
contagem de corrupção aumenta, cada vez mais cenas são de corrupção (duas por turno, três
por turno).
Quando todos os turnos passam a se tornar apenas turnos de corrupção, o monstro finalmente
vence o herói e a história termina.

O Embate Final
E como Um é o Bastante termina? Depende. A
intenção real do jogo é criar uma boa história, e toda
boa história precisa de um bom final. A história do herói
começou em um lugar bastante comum mas que para
ele parecia entediante ou até desajustado. Depois de
uma jornada por novos mundos, enfrentando perigos e
cruzando barreiras, como então esse herói deve
retornar?
Essa é uma questão interessante para se perguntar
momentos antes de efetivamente dar início à
sequência final do jogo. É necessário que o herói deixe
para trás quem um dia ele foi, seus medos e
incertezas, para que reste apenas este novo homem
determinado. Em várias histórias clássicas este é o
momento chamado de renascimento. É fácil encontrar
esse momento durante uma partida. Ao longo da
campanha haverão vários conflitos com o monstro,
mas e o herói? Ele está pronto para encerrar sua
jornada? Uma vez que este estiver preparado é hora
de olhar para o monstro. E este? Já deu tudo que podia
oferecer ou ainda prepara uma última surpresa para os
momentos finais?
O final nem sempre significa a vitória do herói, a morte
do monstro, ou o retorno para casa. É necessário que
ambos estejam transformados por essa cruzada.
Após o último narrador finalizar sua cena, perguntem a
cada jogador e audiência o que eles acreditam que
aconteceu depois, seja com o herói, monstro ou o
mundo ao seu redor. Mais uma última boa conversa.

Heróis e Monstros da
Ficção

Anexos

História

História

Reserva de Dados do Monstro

Um herói. Um Monstro. Uma história.
A sociedade teme o ataque de um
inimigo vil, gigantesco, incontrolável,
diferente de tudo que já havia sido
enfrentado. Os maiores aventureiros
conhecidos caíram tentando destruí-lo,
cidades foram destruídas, exércitos
inteiros dizimados.
Deslocado em uma sociedade comum,
o herói busca um fim glorioso fazendo
o que apenas ele pode fazer. Ele
enfrenta seus medos e parte em uma
jornada solitária.
Mas mesmo se jurando inimigos
mortais, o que torna os errantes
solitários tão parecidos?

